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Höstnyheter 2020

Allé växtavdelare
by Kauppi & Kauppi

Tinnef bord
by Charlotte von der Lancken

Fendo karmstol med massivt träunderrede
by Stefan Borselius

Jeffersson 2-sits soffa
by Alexander Lervik

Matsumoto mini bord
by Claesson Koivisto Rune 

Hållbart återbruk, 
skiftande landskap 
och urbana stråk. 

I höstens nyheter länkar vi samman 
naturens kretslopp med det mänskliga 
mötet och pålitlig kvalitet med ny 
inspiration. 

Vare sig det är självständiga uppstickare 
eller familjära nytillskott skapar höstens 
nyheter platser där nya sätt att mötas 
kan växa fram. Där mjuka former i 
samklang ger utrymme åt fria tankar, och 
där innovativa blickfång skapar grund för 
kreativ stimulans.  
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Allé 
by Kauppi & Kauppi

Inomhus blir utomhus när den lekfulla växtavdelaren Allé släpper in 
naturen i rummet med sina levande växter på olika höjder. Med inspiration 
från det skånska landskapets alléer och pilevallar kan Allé smälta in eller 
stå i ensamt majestät, repeteras i långa rader eller bilda gröna blickfång. 

Tinnef 
by Charlotte von der Lancken

Historien sätter avtryck när återvinning blir design och plastavfall får nytt 
liv i det nya Tinnef bordet. Ett bord som tar plats i rummet och låter runda 
former mötas i en explosion av ursprungets färger. 
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Fendo i ask eller ek 
by Stefan Borselius

Bekvämlighet på liten yta. Nätthet i en gedigen stol. Mjuka linjer med en 
tillåtande glipa i ryggen. Förmågan att genom olika material och färger 
passa in i alla miljöer. Allt får plats i den multifunktionella karmstolen 
Fendo, som nu varieras än mer när underredet av massivt trä kompletterar 
tidigare underreden. Ett nytt klassiskt drag åt en karmstol som gillar 
omväxling, helt enkelt.

Jeffersson 2-sits soffa 
by Alexander Lervik

Den grafiska formen med sina omvända vinklar. På fyra ben eller två 
medar. Som stol, fåtölj eller soffa – eller alla tillsammans. När serien 
Jeffersson nu får en tvåsitssoffa är det en välbekant möbelgrupp som 
kompletteras. Med samma naturliga närvaro och lika självklar i rummet 
som de andra i serien. Bara lite större. Bara lite mindre. Eller alldeles 
lagom.
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Matsumoto mini 
by Claesson Koivisto Rune

I den japanska staden Matsumoto föddes ett bord för två. Nu gör 
småsyskonen entré i den variationsrika bordsserien. Med nya storlekar, 
solida material, varierande former och ett lite annorlunda temperament. 
Möt avlastningsbordet Matsumoto mini, den färgglada godisbiten som 
lyfter humöret. 

Nyheter / Höst 2020 

Nyheter / Höst 2020
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ALLÉ 2
T-4222

ALLÉ 2
T-4221

ALLÉ 3
T-4233

ALLÉ 3
T-4232

ALLÉ 4
T-4244

ALLÉ 4
T-4243

En innerkruka för långtidsbevattning. 

Allé 
by Kauppi & Kauppi

Allé i kombination med kruka och bordsskiva 
i vitbetsad björk.

Allé paket

Bring in the nature! Allé skapar gladare och 
trivsammare miljöer med levande växter - i form 
av gröna punkter, zoner eller långa inomhusallér.

Allé finns i färdiga paket eller med egna kombinationsmöjligheter.
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Allé växtavdelare i olika kombinationer.
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TINNEF
LB-644

TINNEF
LB-664

Tinnef 
by Charlotte von der Lancken

Tinnef 

Bordsskiva i 100 % återvunnen plast, med ett mönster 
präglat av plastflaskor i ny skepnad är varje bord en 
unik upplevelse i miljömässig innovation. En möbel som 
är redo att visa upp sig. Ivrig att berätta sin historia, 
med en föraning om framtiden.



18 19

FENDO 
KS-250

FENDO 
KS-252

FENDO 
KS-251

FENDO
KS-253

Fendo 
by Stefan Borselius

Fendo 

Nyhet! 
Fendo karmstol med underrede i ask eller ek.

Fendo karmstol är en skön omsvepande stol med en 
komfor t som en minifåtölj, som gör Fendo användbar i 
många miljöer. Nu kompletteras de tidigare benen med 
ett massiv t underrede i ask eller ek som tar fram stolens 
mjuka linjer och ger den ett mer klassiskt drag.

NY!
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Fendo karmstol med olika underreden.
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Jeffersson

JEFFERSSON 
F-263

JEFFERSSON 
F-273

JEFFERSSON 
SA-267

JEFFERSSON 
KS-176

JEFFERSSON 
SA-277

JEFFERSSON 
SA-274

JEFFERSSON 
SA-264

JEFFERSSON 
KS-170

JEFFERSSON
KS-151

Jeffersson 2-sits
by Alexander Lervik

JEFFERSSON 
KS-171

Jeffersson har en stark grafisk form som i sin 
enkelhet vågar ta plats i det rum den placeras i, 
med tvåsitssoffan blir Jef fersson serien komplett.

NY! NY!
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Jeffersson 3-sits soffa, 2-sits soffa och fåtölj.
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MATSUMOTO
HB-535

MATSUMOTO 
HB-936

MATSUMOTO MINI 
LB-665

MATSUMOTO
HB-737

MATSUMOTO
HB-539

MATSUMOTO
HB-538

MATSUMOTO MINI 
LB-645

MATSUMOTO
LB-639

MATSUMOTO
HB-777

MATSUMOTO
HB-638

Matsumoto serie
Bord i olika storlekar, höjder och utföranden. Fler exempel finns på www.skandiform.se

Matsumoto mini 
NYHET! Soff-eller sidobord helt i metall.

Matsumoto mini
by Claesson Koivisto Rune

Med den tunna metallskivan i både bordsskiva och fotplatta 
blir spänningen mellan formerna ännu tydligare. Matsumoto 
mini fungerar både som soff-eller sidobord i både neutrala och 
färgglada toner.

NY!NY!

NY!

http://www.skandiform.se
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RAL 7021 Black grey

RAL 5014 Pigeon blue

RAL 6012 Black green

RAL 1014 Ivory

RAL 4007 Purple violet

RAL 5020 Ocean blue

RAL 5004 Black blue

RAL 9003 Signal white

RAL 8023 Orange brown

RAL 4009 Pastel violet

RAL 5011 Steel blue

RAL 7011 Iron grey

RAL 2000 Yellow orange

RAL 3015 Light pink

RAL 9006 White aluminium

RAL 7035 Light greyRAL 7030 Stone grey

RAL 6011 Reseda green

RAL 9005 Deep black

RAL 1018 Zinc Yellow

RAL 3001 Signal red

RAL 5002 Ultramarine blue

RAL 3005 Wine red RAL 3012 Beige red

RAL 5013 Cobalt blue

RAL 7037 Dusty grey RAL 7038 Agate grey

RAL 9016 Traffic white

Skandiform standard lacquers (RAL)

Stefan Borselius
Fendo 

Claesson Koivisto Rune
Matsumoto 

Alexander Lervik
Jeffersson 

Charlotte von der Lancken
Tinnef

CVDLAB grundades 2015 av Charlotte von der 
Lancken, tidigare känd som grundare av Front 
Design. 

Charlotte von der Lancken arbetar med olika 
områden inom design, från produktdesign till konst. 
CVDLAB är både en designstudio och en plattform 
för gränsöverbyggande samarbeten. 

Formgivare

Kauppi & Kauppi
Allé

Kauppi & Kauppi är en designerduo med rötter i 
norra och södra Sverige. Johan och Nina har båda 
en Magisterexamen från Högskolan för Design och 
Konsthantverk vid Göteborgs Universitet. 

2016 etablerade Nina och Johan den gemensamma 
studion i Sverige, efter några år utomlands i New York 
och Frankfurt am Main. 

NYTT SAMARBETE! NYTT SAMARBETE!

Detta är en färgguide framtagen av Skandiform. Av trycktekniska skäl avviker färgåtergivningen något från verkligheten. 
För exakt färg kontrollera mot RAL original färgsystem eller beställ färgprov från oss. 
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CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
Ledningssystem för kvalitet

och miljö

Hållbarhet

Hållbarhet
Skandiform definierar hållbarhet som ett förhåll nings-
sätt där vi värderar en helhet bestående av Miljö-, 
Kvalité-och Arbetsmiljöaspekter. Med detta tankesätt 
utvecklar vi tidlösa möbelserier med  komfort och 
kretsloppstänkande i fokus.

Design
Vi säkerställer att de produkter vi tar fram är genom-
tänkta, hållbara med liten miljöpåverkan, kan åter-
brukas samt bidrar till hög komfort och välbefinnande. 
Omsorgsfullt väljer vi ut de material och leverantörer 
som klarar våra högt ställda krav. Våra produkter ska 
hålla över tid i både kvalité och  i uttryck.

Socialt ansvar
Vi arbetar för goda arbetsförhållanden genom hela 
värdekedjan för att skapa en säker och utvecklande 
arbetsmiljö som minimerar skador och ohälsa. Vi 
riskbedömer våra leverantörer och tecknar avtal om 
Code of Conduct. Internt sker arbetet inom ramen för 
vår arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001.

Certifieringar
Till stöd för hållbarhetsarbetet upprätthåller Skandi form 
AB ett certifierat verksamhetssystem med processer 
och rutiner som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 
14001 samt ISO 45001. För att säkerställa vår träråva-
ras ursprung är vi också spårbarhets certifierade enligt 
©FSC Chain of Custody. Krav ställning på hållbarhet-
sarbetet fångas upp i dialog med våra kunder och 
andra intressenter samt genom de miljö och hållbar-
hetsmärkningar som vi märker våra produkter med, 
så som Möbelfakta.

Agenda 2030
FN:s Agenda 2030 är världens gemensamma hållbar-
hetsmål. Det är självklart för Skandiform att vara med 
och bidra till dessa. Genom vårt hållbarhets arbete 
bidrar vi till flera av målen.
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Fotograf: Marcus Lawett  

Inredning/Styling: Caroline Richter, Sofie Lawett 

Översättning: Fluid Translation AB

Kundsupport  
    
Kundservicechef 
Magnus Svendsen  
magnus.svendsen@skandiform.se 
044 855 57

Kundsupport, Sverige och Norge 
Linda Troedsson
linda.troedsson@skandiform.se          
044 855 52 

Kundsupport, Export 
Jessica Persson  
jessica.persson@skandiform.se 
044 855 60 

Representant

Försäljningschef 
Eva Syverstad  
eva.syverstad@skandiform.se  
0706 99 33 90

Representant Malmö / Östra Sverige / Norge 
Charlotta Hägge Jacobsson 
charlotta.hagge@skandiform.se 
0707 84 66 84 

Representant Göteborg / Västra Sverige     
Åsa Juneström  
asa.junestrom@skandiform.se    
0706 99 33 93

Representant Stockholm / Norra Sverige                                                                                                                               
Kristina Rung 
kristina.rung@skandiform.se   
0707 84 66 83 

Representant Export
Anna Werntoft  
anna.werntoft@skandiform.se  
0706 90 25 22 

Kontakt

mailto:magnus.svendsen%40skandiform.se?subject=
mailto:linda.troedsson%40skandiform.se?subject=
mailto:jessica.persson%40skandiform.se?subject=
mailto:eva.syverstad%40skandiform.se?subject=
mailto:charlotta.hagge%40skandiform.se?subject=
mailto:asa.junestrom%40skandiform.se?subject=
mailto:kristina.rung%40skandiform.se%20?subject=
mailto:anna.werntoft%40skandiform.se?subject=
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Box 36, SE-288 21 Vinslöv, Sverige  
Tel: +46 (0)44-855 50  info@skandiform.se  

Showrooms: 
Stockholm Designstop Nackagatan 6, Stockholm
Studio L6, Lasarettsgatan 6, Göteborg
Skøyen Designcenter Drammensveien 130 C1, Oslo

skandiform.se


